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Medarbejder i lufthavnen ik idéen til Windliner, som lyser op på taget i mørket.
Af Gitte Nielsen
Mandag 14. december 2009

Vejrhanen på mit hus skal da være et fly med lys i, tænkte Jesper Leisner for nogle år siden.
Han er uddannet pilot, men arbejder i dag på landjorden i Københavns Lu havn, hvor han sidder i tårnet og dirigerer flyene l gaten. Idéen med vejrhanen
var dog længe undervejs, og først da solcelleba erierne kom frem for nogle år siden, vidste Peter Leisner, hvordan han skulle gribe sagen an.
»Vejrflyet« sælger han nu på ne et l 600 kr. under navnet Windliner.
Solcellerne på flyets vinger sørger for, at det indbyggede ba eri bliver ladet op, mens solen skinner, og så kommer der lys i flyveren, når det er mørkt. I
cockpi et og kabinerne er der hvidt lys, mens der er rødt navga onslys på den ene vinge og grønt på den anden.
»Så når jeg kommer hjem l mit hus om a enen og kan se de grønne lys, ved jeg, at vinden er i vest,« fortæller Jesper Leisner.
Flyveren er bygget i skala 1:72, vingefanget er 54 cm og længden 48 cm.
»I starten fik jeg modelflyet hjem fra England, men lavede alt det andet derhjemme i hånden, men nu får jeg det hele lavet i Kina for at holde prisen
nede,« siger Peter Leisner.
Modelflyet er en kopi af den såkaldt Super Constella on , der stammer fra sidst i 1940erne. Bl.a. blev denne flytype anvendt som Airforce One for
daværende præsident Dwight D. Eisenhower. »Vejrflyet« er i plast og spraymalet. Stangen, som det sidder på, er i metal og rustsikret. Sæ es leveret som
samlesæt.
Ind l videre har Peter Leisner solgt cirka 300 eksemplarer af Windliner og det l kunder så langt væk som Key West og Kansas. »Og jeg ved da, at de der
har overlevet et par orkaner,« siger han. Mange af kunderne har rela oner l flybranchen. F.eks. forelskede besætningen på Oprah Winfreys priva ly sig
straks i et eksemplar, da de landede i Kastrup i forbindelse med IOC‐kongressen i sidste måned og bes lte straks et eksemplar l den verdensberømte
talkshowvært mm.
Se mere på www.windliner.com
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Køb nu, betal senere.

Bestil Telia Bredbånd

Lån Penge - Lav rente

Køb dine nye møbler her og
betal senere.
www.laederland.dk

Vælg: 2, 10 eller 20 Mbit
bredbånd fra Telia. Bestil
Bredbånd i dag!
www.Telia.dk

Ansøg online & få svar på 1
min. Ha' pengene om 3 dage.
Start her!
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Her er årets 10 mest læste
artikler
Her er de ti mest populære artikler fra
FRI.dk i det forgangne år. Læs mere

Stor test: Ti nye brætspil
De klassiske brætspil er stadig
populære, om end de har fået nyt
udseende i form af kortere spil og
mere fokus på kreativitet frem for
paratviden. Vi har testet ti af årets nye
familiespil. Læs mere

Årets 10 mest læste
interviews
FRI.dk siger godt nytår med et tilbud
om at møde de ti kendte danskere,
som fik flest klik på Berlingske
Tidendes livsstilssite i året, der er gået.
Læs mere

14-01-2010 09:15

